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Наші сучасники

У
лютому 2010 року двоє сту-

дентів Тернопільського дер-

жавного медичного універ-

ситету імені І.Я. Горбачевського взяли

участь  у міжнародній програмі обміну

студентів-медиків, яка проходила на

базі Університетської лікарні  Віденсь-

кого медичного університету (AKH-

Wien). Студент VI курсу медичного

факультету Лисий Тарас проходив клі-

нічну практику у  кардіохірургічному

відділенні, а студентка II курсу стома-

тологічного факультету Заскоцька На-

талія — у відділенні щелепно-лицевої

хірургії.

Під час роботи  у відділеннях сту-

денти здобули нові знання  та прак-

тичні навички, спостерігали за робо-

тою іноземних лікарів, брали участь в

ранкових обходах, а також активно

асистували  на операціях.

Університетська клініка AKH-Wi-

en побудована на площі приблизно

240000 м. кв., включає основну будів-

лю (11 поверхів) та та дві вежі (по 14

Міжнародна практика студентів
Тернопільського державного медичного
університету імені І.Я. Горбачевського 
у Віденській університетській лікарні

Студенти ТДМУ разом із професором Ігорем Івановичем Гуком
при вході в клініку AKHBWien.

Мальовничий краєвид міста Відня з 18Bго поверху клініки АКГ
(фото студентів Тернопільського ДМУ) 
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Слово про ювіляра

поверхів кожна): Зелену та Червону

вежі. В Зеленій вежі розміщені хірур-

гічні відділення, а у Червоній — від-

ділення внутрішньої медицини. В ос-

нові будівлі розміщені відділення

невідкладних станів, радіодіагности-

ки, студентські аудиторії та лекційні

зали.

Загалом у ній працює понад десять

тисяч фахівців. Там облаштовано дві

тисячі двомісних палат, 200 операцій-

них, численні кафе і магазини для

персоналу й хворих, усю інформацію

відвідувачам швидко з комп'ютерів ви-

дають диспетчери . 

Ігор Іванович Гук — видатний хі-

рург-трансплантолог, громадський ді-

яч. Доктор медицини, професор, іно-

земний член НАНУ (2000). Почесний

професор Тернопільського державно-

го медичного університету імені

І.Я. Горбачевського. Член низки ав-

стрійських медичних та міжнародних

наукових товариств, а також прези-

дент Українського лікарського това-

риства Австрії. Активний учасник ук-

раїнського громадсько-культурного

життя в Австрії. 

Австрійські студенти із задоволен-

ням беруть участь у науково-дослід-

ницькій діяльності, проводять клініч-

ні експерименти. Хотілось би звер-

нути особливу увагу на цілеспрямо-

ване навчання, ініціативність та

працьовитість австрійських студентів.

Особливістю їхньої навчальної прог-

рами є відсутність щоденного поточ-

ного оцінювання, а лише один комп-

лексний семестровий екзамен. Можна

лише уявити якою високою є самосві-

домість австрійських студентів, які

щоденно сумлінно і більшою мірою

самостійно здобувають нові знання, а

не відкладають до останнього перед

екзаменом. Яскравим прикладом цьо-

го є бібліотека АКГ. Увійшовши туди,

очевидним є той факт, що у будь-яку

пору дня ви зможете побачити там

велику кількість студентів, які нат-

хненно вчаться за "горою" підручників

та конспектують. Також не можна не

зазначити те, скільки часу студенти

віддають практичним навичкам. По-

чинаючи з другого курсу, вони актив-

но асистують на операціях у різних

відділеннях АКГ.

Учасники студентського обміну

висловлюють щиру подяку ректору

Тернопільського державного медич-

ного університету професору Леоніду

Якимовичу Ковальчуку за розуміння

та підтримку. Окрема подяка прези-

денту  Українського лікарського това-

риства Австрії професору Ігорю Івано-

вичу Гуку та завідувачам хірургічних від-

ділень — професору Р. Еверсу та про-

фесору Г. Лауферу — за всіляке спри-

яння та чудову можливість здобути

нові знання та практичні навички.

Підготувала Оксана Галелюка

за матеріалами сайта:

http://www.tdmu.edu.te.ua/ukr/news

/austria_stud.htm
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